
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04/01/2021. 

 

            No quarto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 

às dezesseis horas, na sede da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado 

do Paraná, sita a Rua: Oscar Pereira de Camargo, nº 396, realizou-se a 

presente Sessão, com a presença dos Srs. Vereadores: Ademar Alves Cardoso, 

Chelse Marcolino Simões, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, 

Joelglerson Ricardo de Lima, Juares Gabriel Mariano, Lucimar Angelo de 

Lima, Nilson Rodrigues dos Santos e Valdinei Luca da Silva, que foram 

devidamente convocados para a presente Reunião Extraordinária, em 

conformidade com o Regimento Interno da casa. Foi realizada uma oração 

pelos senhores vereadores. Na ordem, passou-se a eleição dos membros das 

Comissões Permanentes desta Casa para o ano de 2021-2022, conforme artigo 

41 da Lei Orgânica. Foram realizadas as devidas conferencias das cédulas e 

da urna. Após a votação de acordo com o Regimento Interno, e em ato 

continuo, passou-se a escolha dos presidente das Comissões, que ficaram 

eleitas e constituídas da seguinte forma: Comissão de Finanças e 

Orçamentos: constituída por Presidente: Chelse Marcolino Simões Membro: 

Cleilson da Silva e Membro: Juares Gabriel Mariano, que conforme disposto 

no artigo 59 do Regimento Interno se reunirão todas as terças-feiras as 

18h30min; a votação dessa comissão foi acompanhada pelos vereadores 

Valdinei e Nilson. Comissão de Redação, Legislação e Justiça, constituída 

por Presidente: Nilson Rodrigues dos Santos, Membro: Joelglerson Ricardo 

de Lima e Membro: Valdinei Luca da Silva, que conforme disposto no artigo 

59 do Regimento Interno se reunirão todas as terças-feiras as 18:00hrs; a 

votação dessa comissão foi acompanhada pelos vereadores Chelse e 

Joelglerson. Comissão a Ordem Econômica e Social: Presidente: Lucimar 

Angelo de Lima, Membro: Everton Carlos Machado e Membro: Joelglerson 

Ricardo de Lima, que conforme disposto no artigo 59 do Regimento Interno se 

reunirão todas as terças-feiras as 17h30min; a votação dessa comissão foi 

acompanhada pelos vereadores Juares e Lucimar. Tendo em vista a votação 

acima, aprova a RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO 001/2021, que dispõe 

sobre a composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

Congonhinhas – Estado do Paraná e dá outras providencias. E não havendo 

mais nada a tratar o Sr Presidente encerrou a presente sessão do que para 

constar vai assinada por mim Karla de Fátima Yamashita, pelo Sr. Presidente, 

1º Secretário e demais Vereadores presentes. 

 


